
> أثينا- محمد التفراو�

ــــحــــوض املـــتـــوســـطـــي تــحــديــات  يــشــهــد ال
ــاك مــبــادرات  ــن ــكــن ه ــات مــســتــمــرة. ل ــوط ــغ وض
املتكاملة  اإلدارة  بــروتــوكــول  قبيل  مــن  مكافحة 
ــهــج الــنــظــام  ــيــة، وتــطــبــيــق ن لــلــمــنــاطــق الــســاحــل
ــات  ــي ــج ــي ــي والــعــديــد مـــن االســرتات ــوج ــول ــك اإلي
تفيض  الـــتـــي  ــة،  ــي ــل ــي ــكــم ــت ال ــل  ــم ــع ال وخـــطـــط 
ــة  ــي ــل ــاع ف ــــــ�  أك اســــرتاتــــيــــجــــي  ـــج  ـــه ن إىل 
ــة  ــي ــ£ع ــت ــيــة واالج ــئ ــي ــب ـــارات ال ـــب ـــت ــشــمــل االع ي
واالقـــتـــصـــاديـــة لــتــطــبــيــق الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة 
ــض  ــي ــر األب ــح ــب ال ــكــامــل يف مــنــطــقــة  ــت بــشــكــل م

املتوسط".
التوجيهية  اللجنة  عــقــدت  ــــار،  اإلط هـــذا  ويف 
ملـــشـــاريـــع الــــرشاكــــة االســرتاتــيــجــيــة لــلــنــظــام 
ــحــري الــكــبــ® بــالــبــحــر األبــيــض  ــب ــي ال ــوج ــول ــك اإلي
تقلب  ــج  دم و"   (MedPartnership) املتوسط 
لتنفيذ  ــة  ــي ــوطــن ال ــات  ــي ــج ــي ــرتات االس يف  املـــنـــاخ 
ــيــض  األب ــبــحــر  ال ²نطقة   (GIZC) بــروتــوكــول 
االجــتــ£ع   ،(ClimVar & ICZM)" املــتــوســط  
ــا، الـــيـــونـــان، يــومــي  ــن ــي ــس واألخـــــ® يف أث ــام ــخ ال
الــذي  االجـــتـــ£ع  ـــو  وه ــــايض،  امل نــوفــمــرب   4 و   3
وطنية  ــال  ــص ات ــاط  ــق ن ــه  ــ£ل ع جــــدول  يف  ــاول  ــن ت
الـــدول  ــن  م واملــســتــفــيــديــن  التنفيذي«  لــلــرشكــاء 

الرشيكة يف املرشوع.
بشكل  ــة  ــم ــاه ــس امل إىل  املــــرشوعــــان  ويـــرمـــي 
االســرتاتــيــجــي  الــعــمــل  ــامــج  ــرن ب تنفيذ  يف  ــال  ــع ف
ــوث الــنــاتــج  ــل ــت التــفــاقــيــة بــرشــلــونــة ملــكــافــحــة ال
وبــرنــامــج   ،(SAP/MED) ــة  ــربي ال األنــشــطــة  ــن  ع
ـــعـــمـــل االســـرتاتـــيـــجـــي لــحــفــظ الــتــنــوع  ال
األبـــيـــض  الـــبـــحـــر  ــة  ــق ــط ــن م يف  الـــبـــيـــولـــوجـــي 
العمل  خــطــة  ــــذا  وك  (SAP/BIO) ــط  ــوس ــت امل
 .(GIZC) املتكاملة  اإلدارة  ــوكــول  ــروت ب لتنفيذ 

ـــج تــقــلــب املــنــاخ يف  ــا إىل دم ــض ــان أي ــدف ــه كــ£ ي
املتكاملة  ـــــإلدارة  ل ــة  ــي ــوطــن ال ــات  ــي ــج ــي ــرتات االس

للمناطق الساحلية.
ــم  األم بــرنــامــج  منسق  ــون"  ــي ل "غــايــتــانــو  وأفـــاد 
املــتــوســط  الــبــحــر  عــمــل  للبيئة/خطة  ــحــدة  ــت امل
افــتــتــاحــيــة  ــمــة  كــل ــن  ــم ض  ، (UNEP/MAP)

باملناسبة، أن  املرشوع« 
 (ClimVar et GIZCو   MedPartnership) 
األدوات  هـــذه  تنفيذ  يف  حــاســمــة  أدوارا  لعبا 
قــاعــدة   وشــكــلــت  ــجــي  ــي االســرتات عملها  وبـــرامـــج 

متينة لتحقيق التنمية املستدامة يف املنطقة.
من   150 مــن  ـــ�  أك ــع  ــاري ــش امل ـــذه  ه ونــفــذت 

حققت  ــ£  ك ــا.  ــي ــوذج Ç ــا  ــرشوع م و80  ــشــطــة  األن
ــكــم،  ــ®ة لــيــســت فــقــط مــن حــيــث ال ــب ــج  ك ــائ ــت ن
التنمية  عــىل  األمـــد  طــويــل  تــأثــ®  لها  ــات  ب ولــكــن 
توف®  عــىل  ســاعــدت  ــم  ث املنطقة.  يف  املــســتــدامــة 
ــاه  ــي امل ــون مـــرت مــكــعــب مـــن  ــي ــل أكـــ� مـــن 10 م
الصناعية،  ــقــطــاعــات  ال ــن  م ــد  ــعــدي ال يف  ســنــويــا 
بحرية  ــاطــق  مــن ــع  ســب إنـــشـــاء  ـــم  دع أو  ــق  ــل وخ
من  ــدة  ــدي ج ــط  ــرائ خ وإنـــتـــاج  جـــديـــدة،  محمية 
القضاء  ــم  ث الساحلية  الــجــوفــيــة  ــاه  ــي امل طــبــقــات 
الفينيل   Íــا ــن ث مـــن  طـــن   900 مـــن  أكـــ�  عـــىل 

متعدد الكلور (BPCs) يف 3 دول مختلفة.
 Îــــ£س اإليــــجــــا ــــح ــــىل ال وأكـــــــد لــــيــــون ع

ــدا أن  ــؤك ـــ«، م ــن املـــرشوع ــاذي الــــذي أحـــدثـــاه ه
خلقت  ــث  ــي ح ـــــــام.  األرق تـــجـــاوزا  ــجــهــ£  ــائ ــت ن
ديــنــامــيــكــيــة عــــززت ودعـــمـــت تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــة 
ـــر هــذه  ـــد انــعــكــس أث ــا. وق ــه ــادئ ــب بــرشــلــونــة وم
ــد الـــذي  ــي ــأي ــت ــة بـــوضـــوح مـــن خـــالل ال ــط ــش األن
ــ«  ــرشوع ــة م ــع ــاب ــت ــن مل ــدي ــي ــف ــســت ــه امل ــن ـــرب ع ع
اسرتاتيجية  ــع  م انــســجــام  يف  ســيــكــونــان  الــلــذان 
ــحــدة  ــت ــة األجـــــل لـــربنـــامـــج األمـــــم امل ــط ــوس ــت م
 UNEP) املــتــوســط  الــبــحــر  عــمــل  خــطــة  للبيئة/ 

  . (/ MAP
اجت£ع   500 تنظيم  املــشــاريــع  هــذه  ودعــمــت 
أصــحــاب  مـــن  اآلالف  وتـــكـــويـــن  ـــــــات  وورش

املحلية  لــلــفــعــالــيــات  ــربا  ــن م ووفـــــرت  املــصــلــحــة 
ــة  ــي ــدول ــمــيــ« واملـــؤســـســـات ال ــي ــل والـــخـــرباء اإلق
ــر عــــدد من  ــوي ــط ـــم ت ــل. وقــــد ت ــاع ــف ــت ــد ال ــص ق
البلدان  ملساعدة  الــجــديــدة  والتقنيات  األدوات 
ـــصـــال ب«  عـــىل تــنــفــيــذ أنــشــطــتــهــا وتــســهــيــل االت
ــ£ تم  ــعــي الـــقـــرار الــرئــيــســيــ«. ك ــ£ء وصــان ــعــل ال
الجديدة  واألدوات  التقنيات  مــن  عــدد  تطوير 
وتسهيل  أنشطتهم  ــالق  ــط الن ــدان  ــل ــب ال ملــســاعــدة 

التواصل ب« العل£ء وصناع القرار.
الجبل  ــة  جــول ــن  م  " ــك  ــي الك ـــج  ـــدري "ان ورصح 
ــة  ــجــي ــي االســرتات ـــة  ـــرشاك ال ــــرشوع  م أن  ـــــود  األس
بالبحر  الــكــبــ®  ــحــري  ــب ال ــي  ــوج ــول ــك اإلي لــلــنــظــام 
   (MedPartnership) املــتــوســط  ـــض  ـــي األب
املتكاملة  ــــإلدارة  ل اســرتاتــيــجــيــة  وضـــع  ــا  ــدن "ســاع
وتــعــزيــز  عــمــل  خــطــة  ــع  م الــســاحــلــيــة  للمناطق 

القدرات يف البالد".
إطــار  يف  ــذت  ــف ن ــي  ــت ال ــة  ــط ــش األن أن  ويــذكــر 
ــاء  ــش إن يف  أســاســيــا  دورا  ــعــبــت  ل املـــشـــاريـــع 
مثل  دول  يف  مــشــرتكــة  ــــة  وزاري لــجــان  ــة  ــدام ــت واس
ومكن  والـــجـــزائـــر.  ـــــود،  األس ــل  ــب ــج وال ــا  ــي ــروات ك
ــاء واســتــدامــة  ــش ــن إن ــن هـــذه املــشــاريــع م جـــزء م
كــرواتــيــا  دول  يف  اإلدارات  ــ«  ب مــشــرتكــة  ــان  ــج ل

والجبل األسود والجزائر.
ــط الــعــمــل  ــط ــث خ ــدي ــح ورافــــــق املــــــرشوع ت
ــن من  ــك ــدان وم ــل ــب ال ــن  ــد م ــدي ــع ال الــوطــنــيــة يف 
املناخ  تغ®  ــع  م للتكيف  إقليمي  إطـــار  تطوير 
والساحلية  الــبــحــريــة  املــنــاطــق  ــة  ــرون م وزيــــادة 
املـــنـــاخ  تـــغـــ®  ــــــار  آلث ـــوســـط  ـــت امل الـــبـــحـــر  يف 

وتقلباته.
ــرص أن املـــرشوع  ــن م ــت هــبــة شــهــراوي م ــال وق
ــي "عــمــلــنــا مع  ــت ــع ال ــاري ــش ــح امل ــج ــن أن واحــــد م
املتوسط   الــبــحــر  عــمــل  لخطة  التنسيق  وحـــدة 
ـــوارد  ـــار تــدبــ® امل (UNEP/MAP)خــــاصــــة يف إط
البحرية  ــق  ــاط ــن وامل الــجــوفــيــة  واملـــيـــاه  ــة  ــي ــائ امل

الــتــعــاون  ــن  م للمزيد  نتطلع  ــحــن  ون املــحــمــيــة. 
تعترب  كـــ£  املـــنـــاخ  تــغــ®  مـــجـــال  يف  خـــاصـــة 
ــار  ــن آث ـــرضرا م ـــ� ت ــن الــــدول األك ــرص واحــــدة م م

تغ® املناخ".
أك�  أنتجت  املــشــاريــع  ــذه  ه أنشطة  أن  يــشــار 
التقنية  الــتــقــاريــر  ذلـــك  يف  ــا  ² وثــيــقــة   300 ــن  م

واملبادئ التوجيهية وتحاليل السياسات.
ـــنـــوã" عن  ـــة ب ــا، أعـــربـــت "صـــربي ــه مـــن جــهــت
ــس، "نــحــن  ــون ــت ـــــرشوع ب ــائــج امل ــت ــن ــا ل ــه ــاح ــي ارت
ـــاص لــلــمــقــاربــة اســرتاتــيــجــيــة  ســـعـــداء بــشــكــل خ
سمحت  ــي  ــت ال ــشــطــة  األن ملختلف  والتنسيقية 
ــا واملــتــمــثــل  ــن ــحــو تــحــقــيــق هــدف ــا بــالــعــمــل ن ــن ل
املـــتـــوســـط. ونــحــن  ـــيـــض  ــر األب ــح ــب ال يف حــ£يــة 
ـــرشوع  ـــذا امل ــة مـــن ه ــي ــان ــث نــتــطــلــع لــلــمــرحــلــة ال

ملزيد من التضامن".

اتفاقية برشلونة

متوسطيا  ــدا  ــل ــد 16 ب ــم ــت اع ســـنـــة 1975،  يف 
عمل  ــة  ــط خ األوربــــيــــة  ــة  ــ£ع ــج ال جــانــب  إىل 
الخطة  هــذه  ــت  ــان وك املــتــوســط.  ــض  ــي األب البحر 
ــامــج  كــربن اعـــتـــ£دهـــا  ــم  ــت ي الــتــي  األوىل  هـــي 
ــج  ــام ــرن ــة ب ــظــل ــت م ــح ــة ت ــي ــم ــي ــل ــار اإلق ــح ــب ــل ل
ـــرت  ـــام 1976 أق ع ويف  للبيئة.  املــتــحــدة  ـــم  األم
البحر  حــ£يــة  املــذكــورة اتــفــاقــيــة  األطــــــراف 
ــة بــرشــلــونــة).  ــي ــاق ــف ــوث (ات ــل ــت ــوســط مــن ال ــت امل
املعنية  ــة  ــت ــس ال الـــربوتـــوكـــوالت  وتــســتــكــمــل 
بيئة  صــــون  ــة  ــأل ــس م مـــن  ـــحـــددة  م بــجــوانــب 
للخطة.   ãالــقــانــو اإلطـــــار  ــط  ــوس ــت امل ــر  ــح ــب ال
املتعاقدة  األطــــراف  اعــتــمــدت  ذاتـــه  ــوقــت  ال ويف 
ــة  ــون ــل ــرش نــســخــة مــعــدلــة مــن اتـــفـــاقـــيـــة ب
ح£ية  اســمــهــا اتــفــاقــيــة  غـــدا  ــي  ــت ــام 1976 ال ــع ل
للبحر  الــســاحــلــيــة  واملــنــطــقــة  الــبــحــريــة  الــبــيــئــة 

املتوسط.

> محمد العرشي (*)

للمستقبل،  قــضــيــة  يــعــتــرب  ـــان  ك الــــذي  املـــنـــاخ،  تــغــ® 
ـــرام  إب ــوقــع  املــت ومـــن  الـــحـــارض،  إىل  بــثــبــات  اآلن  انــتــقــل 
يعد   æ ــس.  ــاري ــب ب الـــحـــايل  ــرب  ــن دج يف  ــه  ــشــأن ب ــة  ــي ــاق ــف ات
ــة؟" وإÇـــا  ــي ــاق ــف ات ــل إىل  ــوص ــت ال ـــل ســيــتــم  ـــســـؤال "ه ال
قــوتــهــا؟".  مــدى  ومــا  االتــفــاقــيــة  هــذه  شكل  سيكون  "مــا 
يبدو   ،۲۰۰۹ ـــام  ع كــوبــنــهــاغــن  خــيــبــة  مــع  ــة  ــارن ــق ــامل وب
ــت  ــا زال ــهــا م أن ــع  بــاريــس، م املــقــررة يف  ــات  ــاوض ــف امل أن 
ــصــحــيــح نحو  ــق ال ــري ــط ــة أحـــيـــانـــا، هـــي عـــىل ال ــي ــالف خ

التوصل إىل اتفاق.
أغــنــيــاء  إىل   æـــعـــا ال ــو  ــوت ــي ك ـــوكـــول  ـــروت ب ــم  ــس ق ــد  ــق ل
إىل   (۱ (املــلــحــق  الغنية  الــبــلــدان  تسعى  بحيث  ــراء،  ــق وف
تكن   æ حـــ«  يف  ــات،  ــاث ــع ــب ــالن ل تــخــفــيــضــات  تــحــقــيــق 
ملزمة   (۱ املــلــحــق  يف  املـــدرجـــة  (غـــ®  ــفــقــ®ة  ال ــدان  ــل ــب ال
ــأن. ومــنــذ ذلـــك الــوقــت،  ــش بــاتــخــاذ إجـــــراءات يف هـــذا ال
لــلــبــلــدان  ــة  ــي ــون ــرب ــك ال االنــبــعــاثــات  أن  واضـــحـــا  بـــات 
ــ®ة  ــوت ــ« والــهــنــد، تـــــزداد ب ــص ــل ال ــث ــو، م ــم ــن ــة ال ــع رسي
ــوم بها  ــق ــي ت ــت ــات ال ــاث ــع ــب قــد تــضــاهــي تــخــفــيــضــات االن
مكان  ــ«  ــص ال حــلــت  ـــع،  ـــواق ال ويف  ــقــدمــة.  ــت امل ــدان  ــل ــب ال
 ãــا ــج النــبــعــاثــات ث ــت ــن ــــات املــتــحــدة كـــأكـــرب م ــــوالي ال
 æ ،ـــك ـــذل ــجــة ل ــي ــت أوكــســيــد الـــكـــربـــون يف الـــعـــاæ. ون
جليا  ـــات  وب ــعــاملــي،  ال ــــرتار  االح لكبح  تــقــدم  أي  يتحقق 

أن عىل جميع البلدان أن تساهم يف الحل.
 ۱۷۰ نــحــو  ـــدم  ق الــجــديــدة،  ــة  ــي ــاق ــف االت إىل  بــالــنــســبــة 
غــازات  انــبــعــاثــات  ــن  م املــئــة  يف   ۹۵ ــن  م أكــ�  òثل  ــدا،  ــل ب
باملناخ  تتعلق  وطــنــيــة  عــمــل  خــطــط  الــعــاملــيــة،  الــدفــيــئــة 

من   ،(INDC) وطــنــيــاً  املــحــددة  بــاملــســاهــ£ت  ــرف  ــع وت
حتى  التنفيذ  حيز  االتــفــاقــيــة  تــدخــل  عندما   ۲۰۲۰ سنة 
جوهر  ــ£ت  ــاه ــس امل هـــذه  تشكل  وســـوف   .۲۰۳۰ ســنــة 

االتفاقية النهائية.
ــد قــلــيــال عـــن ۳۰  ــزي ــة لــالتــفــاقــيــة ت ــي ــحــال ـــســـودة ال امل
ــا  ــده أع صــفــحــة   ۲۰۰ ــو  ــح ن ـــع  م بــاملــقــارنــة  ــة،  ــح ــف ص
ـــود أكــــ� من  ـــوج ــن. وب ــاغ ــه ــن ــوب املـــفـــاوضـــون ملــؤòــر ك
مستقلة،  ــــرار"  "ق ومــســودة  ــص،  ــن ال يف   () قـــوس   ۱۰۰۰
وســوف  ــل.  ح دون  مــن  أســاســيــة  قضية   ۳۰ مــن  ــ�  أك بقي 

أسلط الضوء عىل خمس قضايا خالفية رئيسية:
كانكون  يف  الــطــويــل:  املـــدى  عــىل  الــعــاملــي  ــهــدف  ال أوال، 
ــاع  ــف ارت أن  عــىل  الــــدويل  املــجــتــمــع  ــق  ــف ات  ،۲۰۱۰ ـــام  ع
يبقى  أن  يــجــب  الــقــرن  ــة  ــهــاي ن حــتــى  ـــرارة  ـــح ال درجــــة 
هو  ــاخ  ــن امل تــغــ®  أن  ـــا  و² مــئــويــتــ«.  ــ«  ــت درج ــن  م  öأد
بنجاح  ــه  ل ــتــصــدي  ال ÷ــكــن  ــال  ف األجــــل،  طــويــلــة  مشكلة 
تتضمن  ـــــل.  األج قــصــ®ة  تــطــوعــيــة  ــــ£ل  أع خــــالل  مـــن 
بهدف  املتعلقة  ــات  ــرتاح االق مــن  عـــدداً  االتفاقية  مــســودة 
يف  ــون"  ــكــرب ال ــــة  "إزال مــن  يـــراوح  األجـــل  طــويــل  تخفيفي 
ــايل إىل اعــتــ£د  ــح ــرن ال ــق ــع نــهــايــة ال ــصــاد الــعــاملــي م ــت االق

طاقة متجددة ۱۰۰ يف املئة بحلول سنة ۲۰۵۰.
ــون  ــرب ــك ــســعــ® ال ــر لــلــكــربــون: ت ــع ثــانــيــا، وضــــع س
مناخيا  ـــرن  م ــاد  ــص ــت اق إىل  ــقــال  ــت ــالن ل ــة  ــي ــاس أس ركـــيـــزة 
وهــو  ــون.  ــرب ــك ال ــن  م òــامــا  خـــال  أو  ــون  ــكــرب ال ومنخفض 
ــحــوًال  ــة، ويـــعـــزز ت ــاق ــط ســيــخــلــق حـــوافـــز لــلــتــوفــ® يف ال
عن  ــخــيل  ــت ال أن  كـــ£  ــــــرضارا.  اخ ـــ�  أك اســـتـــثـــ£رات  إىل 
الــطــاقــة والــوقــود سيعطي  ــار  ــع ــــوزون ألس امل ــ®  ــم غ ــدع ال
طويل  ــ£ر  ــث الســت الـــواعـــي  التخطيط  ــىل  ع ــــدرة  وق ثــقــة 

ـــاك حــالــيــا  ــاخ. وهـــن ــن ــم ــل ــة ل ــق ــدي األجــــل يف تــنــمــيــة ص
منها  بــلــدا،   ۴۰ نــحــو  يف  ــون  ــرب ــك ال لتسع®  ــات  ــاس ــي س

الص«، ويف ۲۳ مدينة ووالية ومنطقة.
ــاك عنرص  ــن ــة والــتــقــيــيــم: ه ــع ــراج ــة وامل ــب ــراق ــا، امل ــث ــال ث
ــاخــيــة هو  مــن ــة  ــي ــاق ــف ــال الت ــع ــف ال الــتــنــفــيــذ  حــاســم يف 
تنفيذ  يف  ــتــقــدم  ال لتتبع  ــاف  ــف وش مستقل  عــمــل  ـــار  إط
ــات،  ــاث ــع ــب االن لتخفيض  ــاً  ــي ــن وط املـــحـــددة  ــ£ت  ــاه ــس امل
ــت الــبــلــدان  ــرتض ــة. لــقــد اع ــي ــال ــتــعــهــدات امل ــن ال ــضــًال ع ف
مستقلة  رســمــيــة  ــة  ــي آل ــىل  ع ــ«،  ــص ال ــادة  ــي ــق ب ــة،  ــامــي ــن ال
والــتــقــدم  الــوطــنــيــة  الــخــطــط  تنفيذ  ــة  ــع ــراج وم ــة  ــب ملــراق
نوفمرب  يف  لــكــن  األجــــل.  الــطــويــلــة  ــــداف  األه تحقيق  يف 
مــدى  ــىل  ع مــراجــعــات  تقبل  أنــهــا  الــصــ«  أعــلــنــت   ،۲۰۱۵
أهـــــداف متفق  ــحــو  ن ــل  ــام ــش ال ــتــقــدم  ــل ل ــ«  خــمــس ســن

عليها وإلجراءات معززة مطلوبة.
ــ�  ــو الــقــضــيــة األك ــل املـــنـــاخ: الــتــمــويــل ه ــوي ò ،ًـــعـــا راب
النامية  ــبــلــدان  فــال بــاريــس.  اتــفــاقــيــة  يف  لــلــجــدل  ــــارة  إث
البلدان  مسؤولية  واضــحــة  بكل£ت  تــحــدد  صيغة  تــريــد 
بحلول  دوالر  بليون  ــة  ــائ امل هــدف  تحقيق  يف  املتقدمة 
تفتقر  لغة  فاقرتحت  املتقدمة  الــبــلــدان  ــا  أم  .۲۰۲۰ سنة 
ــيــاتــهــا.  مــســؤول عـــىل  أقــــل  ــز  ــي ــرك ت مـــع  ــل  ــفــاصــي ــت ال إىل 
املتقدمة  ــدان  ــل ــب ال تــعــهــدات  بلغت  األثـــنـــاء،  هـــذه  ويف 
ــًال مـــن ۱۰ بــاليــ«  ــي ــل ـــ� ق ــدوق املـــنـــاخ األخــــرض أك ــن ــص ل
تــخــفــيــضــات  ــــع  رب أن  إىل  ــــــارة  اإلش ـــدر  ـــج وت دوالر. 
النامية  ــدان  ــل ــب ال ــعــض  ب ــهــا  اقــرتحــت ــي  ــت ال ــات  ــاث ــع ــب االن
ــا من  ــي ــوج ــول ــن ــك ـــىل òـــويـــل وت ــول ع ــص ــح ــال مـــــرشوط ب

البلدان املتقدمة.
الــخــســائــر  ــة  ــضــي ق واألرضار:  ــر  ــائ ــس ــخ ال خـــامـــســـاً، 

جــدل  ــار  ــث م هـــي  املـــنـــاخ  ــغــ®  ت عـــن  ــجــة  ــات ــن ال واألرضار 
ــ®ة وغــ®هــا  ــغ ــص ــة ال ــري ــزي ــج ــدان ال ــل ــب ــال ــ® أيـــضـــا. ف ــب ك
أفــريــقــيــا جنوب  ــ£ يف  ك ــر،  ــأث ــت ال الــرسيــعــة  ــدان  ــل ــب ال ــن  م
عن  ــاتــجــة  ن سلبية  آثــــار  مــن  ــيــا  حــال  ãــا ــع ت الــصــحــراء، 
إنها  الـــخـــرباء  ــول  ــق ي ــي  ــت ال الــقــاســيــة  ــة  ــجــوي ال األحـــــوال 
ــة املــرتاكــمــة يف  ــي ــون ــرب ــك تــســوء بــفــعــل االنــبــعــاثــات ال
يتيح  ــة  ــي ــفــاق االت يف  نــصــا  ــد  ــري ت وهـــي  الـــجـــوي،  ــالف  ــغ ال

لها املطالبة بتعويض.
ــاش: يف ح«  ــق ــن ــل ل ــة  ــروح ــط م ــة  ــي ــهــائ ن فــكــرة  هــنــاك 
ــي يف  ــه ــة كـــثـــ®ة طـــمـــوحـــة، ف ــي ــن تـــبـــدو تـــعـــهـــدات وط
العاملي  االحــــرتار  ــاء  ــق إلب مطلوب  هــو  عــ£  تقل  مجملها 
الــقــرن.  ــة  ــاي ــه ن ــول  ــل ــح ب ــتــ«  ــوي مــئ درجـــتـــ«  مـــن   öأد
عن  أحــدهــ£   ،۲۰۱۵ نــوفــمــرب  يف  ــران  ــري ــق ت ـــدر  ص ـــد  وق
املــنــاخ  لتغ®  اإلطـــاريـــة  املــتــحــدة  ـــم  األم اتــفــاقــيــة  ــة  ــان أم
(يــونــيــب).  للبيئة  املــتــحــدة  ـــم  األم بــرنــامــج  ــن  ع واآلخــــر 
تعهداتها  ــدان  ــل ــب ال ــت  ــرتم اح إذا  ـــه  أن يــبــيــنــان  ــ£  ــاله وك
تــامــا،  احــرتامــا  وطــنــيــا،  املــحــددة  بــاملــســاهــ£ت  املتعلقة 
فـــإن مــعــدل درجــــات الـــحـــرارة ســ®تــفــع رغـــم ذلـــك بأك� 
ــق  وف ــــة  درج  ۲٫۷ وتــحــديــدا  ــ«،  ــت ــوي ــئ م درجـــتـــ«  مـــن 
ذلــك،  ــع  وم "يــونــيــب".  ــق  وف درجـــات  و۳  االتفاقية  أمــانــة 
عمل  لتحقيق  رئيسية  خــطــوة  ــس  ــاري ب اتفاقية  ستكون 
يدعو  ــا  م بالتحديد  ـــذا  وه ــاخ.  ــن امل تــغــ®  بــشــأن  جــ£عــي 
دوريـــا  التنفيذ  نــتــائــج  مــراجــعــة  االتــفــاقــيــة  تضم«  إىل 
االنــبــعــاثــات  لتخفيض  ــدة  ــدي ج بخطط  ــــدول  ال والـــتـــزام 

كل خمس سن«.

(*) الخب® األممي والدويل يف إدارة وجودة البيئة 
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ــاد املــؤòــر  ــق ــع ــس ²ــنــاســبــة ان ــاري ــل بــالــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة ب ــف ـــرج إي ــول ب ــح ت
عملية  وراء  ــف  ــق ــة.وت ــي ــرتاض اف ــة  ــاب غ إىل   ،«21 «كــــوب  الــبــيــئــة  حـــول  ــــدويل  ال
من  ــة  ــ£ري ــع م مــهــنــدســة  ــة،  ــي ــم رق تــقــنــيــات  ــ£د  ــت ــاع ب الــبــاريــىس،  للمعلم  الــتــنــشــيــط 
عــدد  أكـــرب  تحفيز  إىل  ــــرشوع  امل هـــذا  ــي  ــرم وي ــاوي.  ــت ــس م نــزيــهــة  ــي  ه تــونــســيــة  أصـــول 
ــار  إط يف  ــات  ــاب ــغ ال تشج®  ــــادة  إع يف  للمساهمة   æــا ــع ال ــرب  ع االأشـــخـــاص  ــن  م ممكن 
االنـــرتنـــت،  ملــســتــعــمــيل  ــن  ــك و÷ ــة.  ــســي ــرن ــف ال للجمعية  الــغــابــات  لــتــكــثــيــف  ــــرشوع  م
ــم عــرضــهــا  ــت ــة يف غــــرس شــجــرة افـــرتاضـــيـــة ي ــم ــاه ــس ــدام تــطــبــيــق مــعــ«، امل ــخ ــت ــاس ب
حفل  وجـــرى  االنــرتنــت.  مستعمل  اســم  او  قــصــ®ة  ــة  ــال رس ــع  م إيــفــل  بــرج  ــىل  ع ــارشة  ــب م
املتحدة  ــألمــم  ل ــام  ــع ال ـــ«  األم بــحــضــور  ــفــل  إي لـــربج  الــرقــمــي  التنشيط  ـــرشوع  م ـــالق  إط

بان كيمون والسف® العاملي للبيئة نيكوالس هيلو والفنانة ماريون كوتيالر.

إىل  األضـــــواء  عليهم  ســلــطــت  الـــذي  ــ«  ــي املــدن ــن  م قــلــة  ــن  م واحـــد  ــو  ه جــيــتــس  بــيــل 
ــات املــنــاخ يف  ــادث ــح ــتــاحــيــة مل ــات يف الــجــلــســة االفــت ــوم ــك ــح ــــدول وال ــــاء ال ــب رؤس ــان ج
ــواضــعــة، تحدث  مــت ــات  ــ£ع ــت اج ــة  ــرف ــيــس يف غ ــكــوال ال ــف  ــل االثـــنـــ«. وخ بـــدأت  ــي  ــت ال ــس  ــاري ب
الصناعي   Íــو ــض ال التمثيل  عملية  خـــالل  ــن  م الــطــاقــة  تــولــيــد  إمــكــانــيــة  ــن  ع ــحــ£س  ب جيتس 
تحديا  تشكل  ــد  ق الــتــي  الــســائــلــة  الــهــيــدروكــربــونــيــة  املـــواد  ــاج  ــت إلن الــشــمــس  طــاقــة  بــاســتــخــدام 
ــه الــخــ®يــة  ــ£ل ــج ألحـــدث أع ــرتوي ــل ــس ل ــاري ــد جــيــتــس يف ب ــواج ــت ــري. وي ــف ــح لــتــفــوق الـــوقـــود ال
جميع  ــن  م خــاصــا  مستثمرا   28 يــضــم  رســمــي  ــ®  غ نـــاد  وهـــو  ــة»،  ــدم ــق ــت امل ــطــاقــة  ال «ائــتــالف 
التحوط  ــق  ــادي مـــالك صــن ــن  م ــارات  ــي ــل امل ــاب  ــح أص ــن  م ــد  ــعــدي ال ـــك  ذل ــن يف  ²  ،æالـــعـــا ــاء  ــح أن

الذين وافقوا عىل أن يحذوا حذوه ويضخوا األموال يف قطاع أبحاث وتطوير الطاقة. 

الشمسية  ــة  ــطــاق ال لــتــولــيــد  ــــدويل  ال الــتــحــالــف  مـــبـــادرة  إطــــالق  ــس  ــاري ــب ب ــ«  ــن االث ــم  ت
املناخ  حــول  ــس  ــاري ب قمة  ــال  أشــغ هــامــش  عــىل  الــجــزائــر  بينها  ــن  م بــلــدا   121 يضم  ـــذي  ال
فرانسوا  الــفــرنــيس  الــرئــيــس  بــرئــاســة  املــبــادرة  لــهــذه  الــرســمــي  ـــالق  اإلط حفل  وجـــرى   .(21 (كـــوب 
ـــ« الــعــام  ــادر بـــاملـــرشوع، بــحــضــور األم ــب ــدرا مــــودي، امل ــن ــاري ــس الـــــوزراء الــهــنــدي ن ــي ــد ورئ ــوالن ه
ـــرة  ــيــوس ووزي ــاب ــــوران ف ــفــرنــيس ل ــــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة ال ــحــدة بـــان [ مـــون ووزي ــم املــت ــألم ل
الهندية  املـــبـــادرة  هـــذه  ــدرج  ــن ت و  روايـــــال.  ســيــغــوالن  ــة  ــطــاق وال املــســتــدامــة  والــتــنــمــيــة  البيئة 
أغلبية  ــادة  ــف ــت اس إىل  ــي  ــرم ت مــنــاخــيــة»  ــة  ــدال ـــ»ع ب ــدي  ــن ــه ال ـــــوزراء  ال ــس  ــي رئ مــطــالــبــة  إطـــار  يف 
يــضــم يف عضويته  الـــذي  الــتــحــالــف  هـــذا  وســيــعــمــل  الــشــمــســيــة.  ــة  ــطــاق ال ــن  م ــورة  ــم ــع امل ــان  ســك
استقطاب  قــصــد  املــــورد  ــذا  ــه ب الــغــنــيــة  الــنــامــيــة  ــــدول  ال ــود  جــه تــوحــيــد  ــىل  ع إفــريــقــيــا  ــدا  ــل ب  51

االستث£رات والتكنولوجيات يف هذا القطاع و توسيع استع£الت الطاقة الشمسية.
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البابا فرانسيس: العاæ عىل شفا االنتحار

لــلــمــنــاخ يف بــاريــس هو  ــحــدة  ــت ــر األمــــم امل òــؤ ـــوم االثــنــ« املــــايض إن م ــا فــرنــســيــس ي ــاب ــب ال ـــال  ق
يقف   æــعــا ال أن  مــن  مــحــذرا  عاملية  بيئية  ــة  كــارث لتجنب  الــبــرشيــة  أمـــام  ـــح  األرج عــىل  ـــ®ة  األخ الــفــرصــة 
املـــايض،  يــونــيــو  الــبــيــئــة يف  ــشــأن  ب ــ®ة  ــب الـــذي كــتــب وثــيــقــة ك ــا،  ــاب ــب ال "عـــىل شــفــا االنــتــحــار". وأدىل 
ـــا يف  إىل روم ــدا  ــائ ع أقــلــتــه  ــي  ــت ال ــرة  ــائ ــط ال ــ^  م ــىل  ــه ســاعــة ع مــدت مــؤòــر صحفي  ــتــرصيــح يف  ال ــذا  ــه ب
للمناخ  املتحدة  األمــم  قمة  كانت  اذا  عــ£  ســؤال  عــىل  وردا  ـــام.  أي ستة  استمرت  افريقية  جولة  ختام 
متأكدا  "لــســت  الــبــابــا  قــال  الــحــراري  االحــتــبــاس  ظــاهــرة  مكافحة  يف  تــحــول  نقطة  ستمثل  ــس  ــاري ب يف 

لكن ÷كنني أن أقول لكم إما اآلن أو أبدا."

بيئة
الخميس 

3 دجنبر 2015 
8 العدد: 7684

2016  السنة الدولية للبقول 

تهيئ  وســوف  مــســتــدام".  ملستقبل  مغذية  ـــذور  "ب شعار  تحت  للبقول  دولــيــة  سنة   2016 املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أعلنت 
وتعزيز  الــبــقــويل  ــ«  ــربوت ال اســتــخــدام  تحس«  أجــل  ــن  م ــة  ــذي األغ سلسلة  طــول  ــىل  ع االتــصــاالت  لتشجيع  ــدة  ــري ف فــرصــة  السنة  هــذه 

اإلنتاج العاملي للبقول، وتحس« استخدام دورات تناوب زراعة املحاصيل والتصدي لتحديات تجارة البقول.
للبقوليات  الــدولــيــة  السنة  افتتاح  حفل  ــالل  خ ـــاو)،  (ف ــة  ــزراع وال ــة  األغــذي ملنظمة  الــعــام  املــديــر  سيلفا،  دا  غــرازيــانــو  جــوزيــه  وقـــال 
الــوجــبــات  ــن  م أســاســيــا  ـــزءا  ج تشكل  حــيــث   ،Íالـــغـــذا لــألمــن  هــامــة  غــذائــيــة  محاصيل  ــي  ه "الــبــقــولــيــات  رومــــا:  يف  املنظمة  مــقــر  يف 

الغذائية التقليدية، وكث®ا ما يزرعها صغار املزارع«".

العظيم  عــبــد  الــتــصــحــر،  ــة  ومــحــارب ــات  ــاب ــغ وال للمياه  الــســامــي  ــدوب  ــن امل أعــطــى 
ــم املــوســم  ــرس الــتــشــجــ® ب ــــادة  ــة حــمــلــة إلع ــطــالق الــثــالثــاء، ان ـــس  الـــحـــايف، أول أم

2014 2015 بغابة أزرو.
ــد وعــــدد من  ــزي ــــران عــبــد الــحــمــيــد امل ــا بــعــامــل إقــلــيــم إف ــوق ــرف ـــان م الـــحـــايف، الــــذي ك
عــدة  شملت  أزرو  ــة  غــاب إىل  مــيــدانــيــة  بــزيــارة  قـــام   ،ãاملــــد املجتمع  ومــمــثــيل  املنتخب« 
ــة، لــتــســلــيــط الـــضـــوء عـــىل عــمــلــيــة إعـــــادة تــخــلــيــف شــجــر األرز  ــي ــات ــوع ــوض ــحــطــات م م
وتم   .(2024  2015) الــقــادمــة  الــعــرش  الــســنــوات  توقعات  وكـــذا  الــقــد÷ــة،  ــغــارس  امل وتجديد 
من  ــارة  ســي بــــ21  الــغــابــة  بــحــراســة  املكلفة  ــفــرق  ال تعزيز  امليدانية  ــارة  ــزي ال ــذه  ه خــتــام  يف 

أجل الرفع من فعالية التدخل ملواجهة العصابات املنظمة التي تهاجم الغابة.

من  ــوع  ــن ل ــــي  اآلدم ــهــالك  ــاالســت ب ــة  ــكــي األمــري واألدويـــــة  األغـــذيـــة  إدارة  ســمــحــت 
ـــا واملــســتــخــرجــة مــن املــحــيــط االطــلــيس يف أول  ـــي ــة وراث ــدل ــع ــمــون امل ــســل ال أســــ£ك 
السلمون  ــذا  ه أن  ســنــوات  خمس  منذ  أعلنت  قــد  ــة  األغــذي ادارة  وكــانــت  نوعها.  مــن  موافقة 

املهندس وراثيا آمن وأنه ÷اثل األس£ك التقليدية التي اعتاد الناس عىل تناولها.
خاصة  مــلــصــقــات  ــع  ــوض ب تــعــلــيــ£ت  ــــدار  إص اىل  بــحــاجــة  لــيــســت  ــا  ــه إن اإلدارة  وقــالــت 
قيمته  يف  ــادل  ــع ي ــا  ــي وراث ــورة  ــح امل األســـ£ك  ــن  م ــوع  ــن ال هــذا  ألن  املنتج  هــذا  معلبات  عــىل 
ــوع من  ــن ــج هـــذا ال ــت ــيس. وأن ــل ــة يف املــحــيــط األط ــعــادي الــغــذائــيــة ســلــمــون مــــزارع األســــ£ك ال
أن  املــتــوقــع  ومــن  مثيله  ــن  ع أكــرب  بــرسعــة  ينمو  حتى  جيناته  تعديل  خــالل  ــن  م السلمون 

يعتاد عليه املستهلكون خالل عام« بعد بدء توزيعه.

انبعاثات  ــن  م ــة  ــائ امل يف   51 ســبــب  ــي  ه ــارات  ــي ــس ال أن  ــة  ــي األمــ®ك البيئة  حــ£يــة  ــة  ــال وك أفــــادت 
وتعمل  املــتــحــدة.  الـــواليـــات  يف  الـــحـــراري،  لــالحــتــبــاس  األول  املــســبــب  ــون،  ــرب ــك ال أوكــســيــد   ãثـــا غـــاز 
ــخــدام  ـــوادم والــتــشــجــيــع عـــىل اســت ـــع ــات ال ــاث ــع ــب ـــ� رصامــــة الن ــ® أك ـــع مــعــاي ـــات عـــىل وض ـــوالي ــات ال ــط س
ال@وجية  العاصمة  أعلنت  ـــايض  امل أكــتــوبــر  ويف  الــوقــود.  اســتــهــالك  يف  الــكــفــؤة  ــارات  ــي ــس وال ــام  ــع ال النقل 
سبتمرب   27 ويف   .2019 سنة  بحلول  ــارات  ــســي ال مــن  خالية  مدينة  أول  تــكــون  أن  إىل  تطمح  أنــهــا  ــو  أوســل
ــة.  ــائ امل يف   40 بنسبة  الــهــواء  ــوثــات  مــل ــبــعــاث  ان خــفــض  ــا  م الــســيــارات،  ــن  م خــالــيــا  ــا  ــوم ي ــس  ــاري ب قــضــت 
محاولة  يف  ــع،  ــرب م كيلومرت   2.5 ــن  م أكــ�  ــارات  ــســي ال ــىل  ع املــحــظــورة  املنطقة  مساحة  تبلغ  ــد  ــدري م ويف 
 ãثــا انــبــعــاثــات  ــن  م خــالــيــة  مــديــنــة  أول  أبــوظــبــي  تبني  عــربــيــا،  ســ£ءهــا.  يغطي  ـــذي  ال الــتــلــوث  لتقليل 
بالطاقة  كــامــل  بشكل  ــتــزود  وت الــســحــاب  ــاطــحــات  ون ــارت  ــســي ال ــن  م تخلو   ،æــا الــع يف  ــون  ــكــرب ال أوكــســيــد 

الشمسية، وينتقل سكانها يف مركبات كهربائية. 

مدن بال سياراتالسلمون املعدل وراثياحملة تشج� �نطقة أزرو

عبد اللطيف أوعمو:  املغرب منخرط بشكل جيد عىل املستوى القاري يف مجال املحافظة عىل البيئة

ملحق أسبوعي من إعداد: سم®ة الشناوي

 (COP 21)  فرصة للعمل الدويل الج£عي من أجل املناخ.. رغم الخالفات

مشاريع تنتهي، وح£ية البحر األبيض املتوسط تطول

> أثينا: محمد التفراو�

ألعضاء  إقليمية  عمل  ورشـــة  بأثينا  ــرا،  ــؤخ م نظمت، 
تغ®  ــع  م التكيف  حـــول  واملــعــنــيــ«  ــــالم  واإلع ــات  ــان ــربمل ال
ـــارك  ــة. وش املــنــاخ يف املــنــطــقــة  الــســاحــلــيــة املــتــوســطــي
ونــشــاط  بهمة  ــو  ــم أوع اللطيف  عــبــد  األســتــاذ   ãالــربملــا
الرامية  الوطنية  ــودات  املــجــه أوضـــح  حيث  الــورشــة   يف 
مــجــال  يف  وكــــذا  الـــتـــغـــ®ات  ــات  ــف ــاع ــض م ـــواء  ـــت اح إىل 

التنمية املستدامة عموما.
املسؤول«  أن  أوعــمــو  ــاذ  ــت األس ـــرز  أب ــدد،  ــص ال هــذا  ويف 
ــاع الــخــاص  ــط ــق الــحــكــومــيــ«، والــجــمــعــيــات املــحــلــيــة، وال
ــة،  ــام وعـــمـــوم املــواطــنــ« بــاملــغــرب، أضـــحـــوا بــصــفــة ع
مختلف  عـــىل  ــــــاره  وآث ـــاخ  ـــن امل ــ®  ــغ ت ــا  ــضــاي ــق ب واعـــــ« 
املــشــرتك  ــمــل  ــع وال التعبئة  ــــرضورة  ب وكــــذا  ـــاالت،   ـــج امل

من أجل مواهة هذا التغ®ات.  
املــنــاخ،  ــ®  ــغ ت ــــار  آث مــكــافــحــة  ــات  ــب ــي ــرت ت ــــار  إط ويف 
ــج  تستهدف  ــرام ب ـــالق  ــم إط ت أنـــه  ــو  ــم ــاذ أوع ــت ذكـــر االس
وطنية  مــؤســســات  ــن  م الــقــرار  صــنــع  مــســتــويــات  جميع 
واقتصادية  اجت£عية  ــجــاالت  م ــم  ث ومحلية،  وإقليمية 

(الرشكات وصناع القرار) ...
ــل، غــيــاب تــنــســيــق فــعــال   ــاب ــق ــامل ـــو، ب ـــم ــــظ أوع والح
املختلفة  اإلجــــــراءات  ــن  م ــىل  ــث امل ــادة  ــف ــت االس أجـــل  ــن  م
تغ®  مــع  التكيف  لصالح  ــعــام  ال العمل  òــاســك  لتحس« 
تنفيذها،  يتطلب  ــتــي  ال ـــــراءات  اإلج ومختلف  املــنــاخ، 
وصــنــاع  الــجــمــهــور  ـــدى  ل ــومــات  املــعــل تــطــويــر  قبيل  ــن  م
ثم  ــرار،  ــق ال ذوي  مشاركة  وتطوير  التأقلم،  ــول  ح ــرار  ــق ال
املحلية  املجتمعات  ـــارة  إش ــن  ره ــة  ــالزم ال األدوات  ــع  وض
ــ®ات  ــأث ــحــوث حـــول ت ــب ــر ال ــطــوي ــة، وت ــفــاعــل ــات ال ــه ــج وال
التأقلم   ــة  ــدام ــت اس وأن  خــصــوصــا  ــشــاشــة،  ــه وال التكيف 
ــات  ــوجــي ــول ــكــن ــت يــجــلــب فــرصــا لــتــنــمــيــة املــــهــــارات وال
والقيمة  للشغل  جــديــدة  إبــداعــيــة  مــجــاالت  يف  الــجــديــدة 

املضافة، وكذا وضع نظام للرصد والتقييم.
ــاه املــشــاركــ«  ــب ــت ــد ان وقـــال األســـتـــاذ أوعـــمـــو، الـــذي ش
عىل  جيد  بشكل  منخرط  املــغــرب  أن  القيمة،  ²داخلته 
فمنذ  البيئة.  عــىل  املحافظة  مــجــال  يف  ــاري  ــق ال املــســتــوى 
والــقــوانــ«  االتــفــاقــيــات  املــغــرب  ــد  أي السبعينات،  ســنــوات 
مستوى  وعـــىل  ــة.  ــام ع بصفة  الــتــلــوث  ــد  ض ـــدرت  ص الــتــي 
كيوتو  ــول  ــوك ــروت ب إىل  ــرب  ــغ امل ــضــم  ان ــــدويل  ال ـــزام  ـــت االل

مــفــاوضــات  يف  ــه  ــت مــشــارك إىل  إضـــافـــة   ،2002 ـــام  ع يف 
ــــايض، فــضــال عن  ــة خـــالل شــهــر يــونــيــو امل ــي ــدول ــاخ ال ــن امل
ك£   .21 ـــوب  ك ــــدويل  ال املــؤòــر  يف  الــحــالــيــة  مــشــاركــتــه 
غـــازات  حــيــث  ــن  م انــبــعــاثــاتــه  ــن  م للحد  ــرب  ــغ امل تعهد 
 13٪ بنسبة  ــة)  ــئ ــي ــدف ال (غـــــازات  ـــراري  ـــح ال ــاس  ــب ــت االح
قطاعات  ــن  م خــاصــة  مساهمة  ــع  م  2030 ســنــة  بــحــلــول 

مثل الطاقة والنقل وصناعة واملناجم.
 15٪ بنسبة  تخفيض  يف  كــذلــك،  املـــغـــرب،  وانـــخـــرط 
وخـــالل   .2025 ــة  ســن ــول  ــحــل ب ــة  ــاق ــط ال ــالك  ــه ــت اس مـــن 
من   50٪ ــاج  ــت إلن ــرب  ــغ امل يخطط  املقبلة،  ــوات  ــن س عــرش 
ويعد  الشمسية.  الــطــاقــة  مــن  الــكــهــربــاء  مــن  احتياجاته 
ـــع مــقــرتح  ــــذي وض ــي الـــثـــاã ال ــق ــري ــد األف ــل ــب املـــغـــرب ال

مساهمته بشأن تغ® املناخ.
ــا،  ــض ــل، أي ــي ــل ــح ــت ـــو بـــالـــدرس وال ـــم واســـتـــعـــرض أوع
ذات  التنمية  مــســتــوى  ــىل  ع البيئية  ــرب  ــغ امل تــحــديــات 
اآلثـــار  ــىل  ع تعتمد  ــي  ــت وال املــنــاخــيــة،  بــالــتــغــ®ات  الــصــلــة 
ـــذي  ـــادي ال ـــص ـــت ـــرايف واالق ـــوغ ـــد÷ ــة لــلــنــمــو ال ــي ــاخ ــن امل
التحديات  حيث  مــن  الــتــقــديــرات  وتــشــ®  ــالد.  ــب ال ــواجــه  ي

تصل  ــاة   ــق ــل امل ــفــايــات  ــن ال كمية  أن  إىل  ــة  ــي ــد÷ــوغــراف ال
كيلوغرام   160 ²ــعــدل  الــســنــة،  يف  ــن  ط مــلــيــون   5.3 إىل 

للفرد سنويا.
عن  ــة  ــم ــاج ــن ال ــات  ــاي ــف ــن ال يف  ــات  ــدي ــح ــت ال ــىل  ــج ــت وت
الصلبة  الــســائــلــة،  ــات  ــاي ــف ــن (ال التحويلية  ــاعــات   ــصــن ال
يف  الــــرشكــــات  ـــن  م  8000 ــشــط  ــن ت ــث  ــي ح والـــــغـــــاز)، 
الــصــنــاعــيــة األكــ�  ــات  ــاع ــط ــق ال املـــجـــال، عــلــ£ أن  ـــذا  ه
ــن واملــقــالــع  ــعــدي ــت ــات الــتــحــويــل وال ــاع تــلــويــثــا هــي صــن
ـــال  ـــغ ـــات)، والــــحــــرف والـــبـــنـــايـــات واألش ـــف ـــوس ـــف (ال

العمومية، والطاقة والنفط والغاز.
ــو،  ــم ـــاذ اوع ـــت ــد األس ــؤك ــات الـــرتابـــيـــة، ي ــدي ــح ــت ـــا ال أم
النفايات  أن  ــك  ذل املنزلية،  النفايات  إدارة  يف  فتتمثل 

تشكل مشكلة حقيقية عىل الصعيد العاملي. 
 27٪ بنسبة  ــغــرب،  امل يف  النفايات  تــدويــر  ـــادة  إع ويــتــم 
ــة  االقــتــصــادي ــعــاصــمــة  ال ــة. ويف  ــي ــزل ــن امل ــات  ــاي ــف ــن ال مــن 
طن   3500 ــر  ــدوي ت ـــادة  إع يتم  ــا،  ــده وح الــبــيــضــاء،  ـــدار  ال
طن   1600 و   1000 ضمنها  ــن  م يــومــيــا،  املــنــتــجــات  ــن  م

يعاد تدويرها من قبل ع£ل النظافة.
فــرد    3400 ــن  م ــقــرب  ي ــا  م ــاك  هــن ــة،  ــن ــدي امل نــفــس  ويف 
ــات يف  ــاي ــف ــن ـــــادة تـــدويـــر ال يــعــيــشــون مـــبـــارشة مـــن إع
مكب  يف  يعملون  شخص   800 مــن  يــقــرب  ومــا  ــرح،  ــط امل
إعـــادة  ــعــدل  م ــــادة  زي إىل  ــرب  ــغ امل ويتطلع  ــات.  ــاي ــف ــن ال

التدوير بنسبة ٪20 يف أفق سنة 2020.
املختلفة  املــغــرب  ــودات  ــه ــج م عــن  أوعــمــو  وتــحــدث 
ــاخ  ــن ــ® امل ــغ ـــع ت ــف م ــي ــك ــت ــوى ال ــت ــس ـــىل م املـــعـــتـــربة ع
ــن الــربامــج واملــشــاريــع  ــا م ــ®ه والــتــنــمــيــة املــســتــدامــة وغ

البيئية.
رفقة  شـــارك  ــمــو  أع الــلــطــيــف  عــبــد  األســـتـــاذ  أن  ــشــار  ي
الــــ11  االجــتــ£ع  يف  بفعالية،  ـــرجـــدايل،  ال مـــوح  ــنــائــب  ال
املــســتــدامــة  للتنمية  ــوســط  ــت امل الــبــحــر   ãبــرملــا لـــدائـــرة 
املتوسط  البحر  معلومات  مكتب  بدعم   (COMPSUD)
 (MIO-ECSDE) املستدامة  والتنمية  والثقافة  للبيئة 
أعــضــاء  بــ«  واآلراء  الـــخـــربات  تــبــادل  مــن  مــكــن  مــ£   ،
ـــان واإلعــــــالم وغـــ®هـــم مـــن املــعــنــيــ« حـــول دور  ـــربمل ال
ــ£ت الــوطــنــيــة  ــاه ــس ــز امل ــعــزي ــ« يف ت ــي ــان ــربمل ـــواب ال ـــن ال
الــســيــاســات  ـــدات  أجـــن وتــشــكــيــل  ــة  ــدام ــت ــس امل للتنمية 
مع  ــي،  ــوطــن وال اإلقليمي  املــســتــوى  ــىل  ع العمل  وتــعــزيــز 
التنمية  أجـــل  ــن  م والــتــعــلــيــم  ــاخ  ــن امل تــغــ®  ــىل  ع الــرتكــيــز 

املستدامة، وإمدادات الغذاء والطاقة والبيئة.

يف  ــــاو)  (ف والـــزراعـــة  األغـــذيـــة  منظمة  حــــذرت 
ـــم  ــة مـــؤòـــر األم ــر جـــديـــد أصـــدرتـــه عــشــي ــري ــق ت
ــد  ــزاي ت ـــاخ، مـــن أن  ـــن امل بــتــغــ®  ــي  املــعــن ــدة  ــح ــت امل
ــات  ــضــان ــي ــف وتــــ®ة وحــــدة حــــاالت الــجــفــاف وال
ــن الـــكـــوارث الــنــاجــمــة عن  ــا م ــ®ه ــف وغ ــواص ــع وال
املاضية،  الــثــالثــة  الــعــقــود  مــدى  ــىل  ع ــاخ،  ــن امل تغ® 
الــزراعــيــة  بــالــقــطــاعــات  حــاقــت  ــي  ــت ال األرضار  زاد 
يرفع  نــحــو  ــىل  الــنــامــيــة ع ــدان  ــل ــب ال ــن  م الــعــديــد  يف 

 .Íخطر مواجهتها انعدام األمن الغذا
ـــفـــرتة الــتــي شــمــلــتــهــا الــــدراســــة ب«  فــخــالل ال
السنوي  املــتــوســط  أن  تب«  و۲۰۱۳،   ۲۰۰۳ عــامــي 
األخطار  أنـــواع  جميع  عــن  الناجمة  ــوارث  ــك ال لعدد 
املــتــصــلــة  األحـــــــداث  ــــك  ذل ـــا يف  ــة، ² ــي ــع ــي ــب ــط ال
ــات.  ــن ــي ــ£ن ــث ــذ ال ــن ــا م ــب ــقــري ــف ت ــاع ــض بـــاملـــنـــاخ، ت
الكلية  ــة  ــادي ــص ــت االق ــر  ــخــســائ ال قــيــمــة  وُقـــــدرت 
تريليون   ۱٫۵ إىل  يــصــل  ²ــا  ـــك  ذل عــن  الــنــاجــمــة 

دوالر.
املــحــاصــيــل  ــدت  ــب ــك ت ــة،  ــي ــام ــن ال الـــبـــلـــدان  ويف 
ــة والــحــرجــيــة  ــســمــكــي ــة وال ــي ــوان ــي ــح والــــــ�وات ال
السلبية  االقــتــصــاديــة  ـــار  اآلث مــن  املــئــة  يف   ۲۵ نحو 
حالة  ويف  ــدا.  ــدي ــح ت ــاخ  ــاملــن ب املــرتــبــطــة  ــوارث  ــك ــل ل
األرضار  ــن  م املــئــة  يف   ۸۰ ــن  م أكـــ�  فـــإن  ــجــفــاف،  ال
خصوصا  ـــي،  ـــزراع ال بــالــقــطــاع  لحقت  ــر  ــخــســائ وال

تربية املاشية وإنتاج املحاصيل. 
ميدانيا  بــحــثــا   ۷۸ إىل  الــفــاو  تــقــريــر  ويــســتــنــد 
ــوارث  ــك ــا بــعــد ال الحــتــيــاجــات وتــقــيــيــ£ت أوضــــاع م
ــة، مـــع تــحــلــيــالت إحــصــائــيــة  ــي ــام ــن ال يف الــبــلــدان 
ــقــات  ــدف ــت ال ـــدالت يف  ـــب ـــت وال اإلنــــتــــاج،  ــر  ــخــســائ ل
ــاع الـــزراعـــة. وذلــك  ــط ــــرضر Çــو ق ــة، وت ــاري ــج ــت ال
وواســعــة  ــوســطــة  مــت ـــة  كـــارث  ۱۴۰ ــص  ــخ ي مـــا  يف 
مليون  ــع  رب األقـــل  عــىل  شملت  أنــهــا  ثبت  الــنــطــاق 

شخص.
ســـوءا  األوضــــــاع  ـــــزداد  ت أن  ــر  ــري ــق ــت ال ورجــــح 
ــة الــقــطــاع  ــي ــجــاوب مـــا æ تــتــخــذ تـــدابـــ® لــتــعــزيــز ت
ــم األمــن  ــدع ـــــادة االســـتـــثـــ£رات ل الـــزراعـــي، وزي
والعمل  الــزراعــيــة،  اإلنــتــاجــيــة  وتــحــســ«   Íالــغــذا

للحد من آثار التغ® املناخي.
نصف  ـــن  م ــــ�  أك يف  ــات  ــان ــض ــي ــف ال ــب  ــب ــس ــت وت
ــل،  ــي ــاص ــح امل يف  والــخــســائــر  األرضار  ــوع  ــم ــج م
ــعــواصــف  ــل ـــالـــغ أيـــضـــا ل ــو ب ــح ـــىل ن املـــعـــرضـــة ع
األرضار  ــن  م املــئــة  يف   ۸۵ نحو  ــزى  ــع وي ــاف.  ــف ــج وال
ح«  يف  الـــجـــفـــاف،  إىل  ــة  ــي ــاش ــامل ب ــلــحــق  ت الــتــي 
ـــىل األكـــــ� بـــأمـــواج  ــد األســـــ£ك ع ــاي ــص ــر م ــأث ــت ت
الــتــســونــامــي والـــعـــواصـــف واألعـــــاصـــــ®. أمــا 
الغابات  عــىل  السلبية  االقــتــصــاديــة  اآلثـــار  معظم 

فسببها العواصف والفيضانات.
شخص  ــلــيــون  ب  ۲٫۵ معيشة  تــتــوقــف  حــ«  ويف 
 ۴٫۲ ــن  م أكـــ�  ينفق   æ ـــة،  ـــزراع ال ــىل  ع  æــا ــع ال يف 
ــة  ــي ــائ Çـــدات اإل ـــســـاع امل ــوع  ــم ــج ـــن م املـــئـــة م يف 
و۲۰۱۲،   ۲۰۰۳ عــامــي  ــ«  ب ــة  ــزراع ال عــىل  الرسمية 
ــم  ــه األم ــددت ـــذي ح ــدف ال ــه ــن نــصــف ال أي أقـــل م
ــ£ر  ــث االســت ـــا  أم ـــة.  ـــائ امل يف   ۱۰ ــغ  ــل ــب وي ــدة  ــح ــت امل
ــر الــــكــــوارث فــجــاء  ــاط ــخ يف مــجــال الــحــد مـــن م
من  ــة  املــئ يف   ۰٫۴ نــحــو  ــع  ــواق ب ــاض،  ــف ــخ االن ــد  شــدي
ــة الــرســمــيــة خــالل  ــي ــائ Çمــجــمــوع املــســاعــدات اإل

الفرتة ب« ۲۰۱۰ و۲۰۱۱.
أن  إىل  ـــقـــريـــرهـــا  ت يف  «فـــــــاو»  وأشـــــــــارت 
أفضل  نــحــو  عــىل  تــعــكــس  أن  يــجــب  املــســاعــدات 
ـــي. وشـــددت  ـــزراع ــىل الــقــطــاع ال ــ® الـــكـــوارث ع ــأث ت
ــلــكــوارث  ل ــة  ــاب ــج االســت يف  االســـتـــثـــ£رات  أن  عــىل 
قـــدرة  ــاء  ــن ب تــشــمــل  يــنــبــغــي أن  مــنــهــا  والــتــعــايف 
خالل  ــن  م املستقبل،  يف  الــصــدمــات  ــع  م ــتــجــاوب  ال
سي£  وال  وإدارتــــهــــا،  ــخــاطــر  امل ــن  م ــد  ــح ال ــ®  ــداب ت
وحيث  متكررة  ـــوارث  ك تــواجــه  الــتــي  الــبــلــدان  ــدى  ل
املعيشة  لــســبــل  ــً£  ــاس ح مـــــورداً  ـــة  ـــزراع ال تــشــكــل 
ــة ومـــحـــّركـــاً رئــيــســيــاً  ــذي ــغ ــت ـــذاÍ وال ـــغ واألمـــــن ال

لالقتصاد الوطني.

الفاو: خسائر كوارث 

املناخ 1.5 تريليون 

دوالر  يف 10 سنوات 

أقيمت  الــتــي  ـــة  ـــذي األح مــســ®ة 
الــفــرنــســيــة  ــة  ــم ــاص ــع ال ــــط  وس يف 
ــــس، يـــــوم األحــــــد املـــــايض،  ــــاري ب
ـــاءت  ـــة، ج ـــي ـــرتاض ـــي مـــســـ®ة اف ه
ـــســـ®ة املـــشـــاة من  ـــال مـــن م ـــدي ب
ــت مـــن املــتــوقــع  ــان ــي ك ــت الـــبـــرش، ال
وتـــشـــارك  ــــوارع،  ــــش ال تـــجـــوب  أن 
ــارصي  ــن ــ®ة مـــن م ــب فــيــهــا أعـــــداد ك
ـــرار  ــ® إق ــأخ الــبــيــئــة واملـــعـــارضـــ« ت
األرض  تــحــمــي  الــتــي  ــات  ــاس ــي ــس ال
ـــطـــوارئ  ـــرش، بــســبــب حــــال ال ـــب وال
الفرنسية  الــحــكــومــة  فرضتها  ــتــي  ال
اإلرهــابــيــة  االعـــتـــداءات  سلسلة  بعد 

التي رضبت باريس.
مــســ®ة األحــــذيــــة، الــتــي شـــارك 
املتحدة،  لــألمــم  ــام  ــع ال ـــ«  األم فيها 
ــه  ــال ـــالل إرس ــــون، مـــن خ ـــان [ م ب
ـــة،  ـــزي ـــرم ال املــــســــ®ة  إىل  زوجــــــا 
عـــدة،  دالالت  طــيــاتــهــا  يف  تــحــمــل 
ــا  ــس ــرن ــــع ف ـــضـــامـــن م ـــت مــنــهــا ال
عىل  ــة  ــا+ ق املـــســـ®ة  أن  ــد  ــي ــأك ــت وال
وأن  األمنية،  التهديدات  مــن  الــرغــم 
ــــدويل ســيــواصــل  املــجــتــمــع املــــدã ال
لــيــؤكــد رضورة  عــالــيــا  ــوت  ــص ال رفـــع 
عىل  ــ£د  ــت االع قــــرارات  ـــدول  ال تبني 
بدال  املــائــة  يف   ۱۰۰ النظيفة  الطاقة 
ــدرات الــكــوكــب يف  ــق ــن اســتــنــفــاد م م
ــدد  ــه وامل للبيئة  ــوث  ــل امل التصنيع 

لحياة الناس.
ــة  ــي ــحــقــوق ــة «آفـــــــاز» ال ــظــم ــن م
 ãـــرتو ـــك اإلل ــا  ــه ــع ــوق م يف  أشــــــارت 
كـــان  ــــس  ــــاري ب مـــســـ®ة  أن  إىل 

مظاهرة  أضــخــم  تــكــون  أن   يــتــوقــع 
ــربع  ــت ال أن  إىل  ــة  ــت الف ــا،  ــه ل خــطــط 
ــة لــوضــعــهــا عـــىل الــطــريــق  ــذي ــاألح ب
ـــدام  ــز ألق ــرم ي بـــاريـــس «مــشــهــد  يف 
لهم  تسنح  ــن  ل ــن  ــذي ال املتظاهرين 
ــ£ أوضــحــت  ــروج». ك ــخ ــل ــرصــة ل ــف ال
تحمل  الـــرمـــزيـــة  الــتــظــاهــرة  أن 
ــم  ــه «أن بـــاريـــس  أهـــل  إىل  رســـالـــة 
 æللعا ــر  ــه ــظ ون ـــم،  ـــده وح ــســوا  ــي ل

أننا متوحدون».
ــة  مــواصــل إىل  ــظــمــة  ــن امل ودعـــــت 
تسعى  ــي  ــت ال ــــدول  ال عــىل  الــضــغــط 
وأي  دويل  اتـــفـــاق  أي  ــة  ــل عــرق إىل 
ــرت  ــاخ. وذك ــن تــقــدم عــاملــي بــشــأن امل

ـــة  «رصخ إىل  ــة  ــاج ــح ب  æـــا ـــع ال أن 
ــة  ــب ــطــال احـــتـــجـــاجـــيـــة عـــاملـــيـــة م
ــــاæ أجـــمـــع عــىل  ــــع ـــ£د ال ـــت ـــاع ب
يف   ۱۰۰ بنسبة  الــنــظــيــفــة  ــة  ــطــاق ال
 æالعا «وحـــدة  أن  معتربة  املــائــة»، 
للبرشية»  األمـــل  مــشــاعــل  ــيضء  ســت
ــاخــي  املــن ــ®  ــغ ــت ال يــصــبــح  ال  ــى  ــت ح

خارجا عن السيطرة. 
منظمة  ــت  ــن ــل أع ــهــا،  ــت ــاحــي ن مـــن 
األحــذيــة  أن  الــعــاملــيــة  «غــريــنــبــيــس» 
ــس  ــاري ب ــ®ة  ــس ــي شـــاركـــت يف م ــت ال
ــــربع بــهــا  ــــت الــــرمــــزيــــة ســيــتــم ال
العاملة   ãـــد امل املجتمع  ملــنــظــ£ت 
ـــ« الــــســــوريــــ«. كــ£  ـــالجـــئ مــــع ال

ـــىل صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة  ــت ع ــل ــق ن
ــ®ات  ــس ــوك» صـــور امل ــب ــس ــي عـــىل «ف
ــ®ة  ــث الـــتـــي جـــابـــت شــــــــوارع ك
ــ«  ــرل ـــن ب ـــاæ م ـــع ـــم ال ـــواص ـــن ع م
ــدا  ــالن ــوزي ــي ون ــال  ــي ــان م إىل  ولـــنـــدن 
ــــاهــــرة وبـــــــ®وت وغـــ®هـــا  ــــق وال
ــة حــيــاة  ــحــ£ي كـــثـــ®ة، لــلــمــطــالــبــة ب
ــوك  ــل ـــا س ـــدده ـــه ـــي ي ـــت ـــرش ال ـــب ال
ـــــــدول الــصــنــاعــيــة الـــداعـــمـــة  ال
تستغل  الــتــي  ـــكـــربى  ال ــات  ــرشك ــل ل
وتــســتــنــفــذهــا  األرض  مــــقــــدرات 
ــوث واالنــبــعــاثــات،  ــل ــت ــب ال ــب ــس وت
مناخي  تــغــيــ®  ــن  م عــنــهــا  يــنــتــج  ــا  م

واحتباس حراري.

مس®ة األحذية بباريس.. متحدون ضد اإلرهاب وتغ® املناخ !
أن  من  العل£ء  تحذيرات  من  عقود  بعد 

تعمل  الــحــراري  االحتباس  ــازات  غ انبعاثات 

بدأت  األرض،  كوكب  حــرارة  درجــة  رفع  عىل 

بالتفك®  املــايض  القرن  *انينيات  يف  ــدول  ال

ــ£ ييل  ــي املــشــكــلــة. وف يف مــكــافــحــة هـــذه 

الدبلوماسية  الجهود  ألهــم  زمني  تسلسل 

وصــوال  ــراري،  ــح ال االحتباس  ظــاهــرة  لوقف 

إىل مؤòر األمم املتحدة للمناخ يف باريس:

مونرتيال۱۹۸۷

للحد  ــدة  ــاه ــع م ــات  ــوم ــك ــح ال ــدت  ــم ــت اع
ــضــارة  ــة ال ــكــيــ£وي ــــواد ال ــات امل ــعــاث ــب ــن ان م
 æ املـــؤòـــر  أن  ــــم  ورغ األوزون.  بــطــبــقــة 
ـــاخ عىل  ـــن ــ® امل ــغ ــة ت ــضــي ـــع ق ــل م ــام ــع ــت ي
ــا  ــوذج Çأ ــرب  ــت اع ـــه  أن إال  ــد.  ــدي ــح ــت ال ـــه  وج
لكيفية  ــة  ــق ــالح ال الــدولــيــة  ــات  ــي ــاق ــف ــالت ل
ــات يف  ــاث ــع ــب ـــ£ح االن ــتــعــامــل مــع كــبــح ج ال
ورد  ملــا  طبقاً  الــقــادمــة،  الــدولــيــة  االتــفــاقــات 

²وقع ”سكاي نيوز العربية“.

  نيويورك۱۹۸۸ 

املتحدة  ــألمــم  ل الــعــامــة  الجمعية  ـــرت  أق
بتغ®  معني  دويل  حــكــومــي  ــق  ــري ف ــاء  ــش إن
العام  ذات  يف  الفريق  تشكيل  ــم  وت ــاخ.  ــن امل
املتحدة؛  لــألمــم  تابعت«  وكــالــتــ«  قبل  ــن  م
ــة  ــوي ــج ــة الــعــاملــيــة لــــألرصــــاد ال ــم ــظ ــن امل

لتقييم  للبيئة،  املــتــحــدة  ـــم  األم ــج  ــام ــرن وب
املعلومات حول ظاهرة تغ® املناخ.

  لندن ۱۹۹۰ 

للجنة  أول  ــيــمــي  ــقــي ت ـــ£ع  ـــت اج ــــد  أك
مــســتــويــات  أن  ـــاخ  ـــن امل ــغــ®  ــت ل األمــمــيــة 
تتزايد  ــجــوي  ال ــغــالف  ال يف  الدفيئة  غـــازات 
إىل  أدى  مـــ£  ـــرشي،  ـــب ال لــلــنــشــاط  نــتــيــجــة 

ارتفاع درجة حرارة سطح األرض.

ريو دي جان®و۱۹۹۲ 

األرض  ــمــة  ق يف   æالـــعـــا لـــقـــادة  اجـــتـــ£ع 
ـــم  األم ــة  ــي ــاق ــف ات عـــىل  ــع  ــي ــوق ــت وال األوىل 

ــاخ.  ــن ــ® امل ــغ ــأن ت ــش ــدة اإلطـــاريـــة ب ــح ــت امل
الحد  إىل  تــهــدف  دولــيــة  معاهدة  أول  ــي  وه
 æ ـــازات الــدفــيــئــة. إال أنــهــا مــن انــبــعــاثــات غ
ــدد أهـــدافـــا مــلــزمــة لــخــفــض انــبــعــاثــات  ــح ت

غازات الدفيئة.

كيوتو ۱۹۹۷

ــو، ووضــع  ــوت ــي تــم اعــتــ£د بــروتــوكــول ك
للحد  ــة  ــي ــن ــغ ال ـــدول  ـــل ل ــة  ــزم ــل م أهـــــداف 
أن  إال  ــيــة.  ــغــن ال لــلــدول  ــات  ــاث ــع ــب االن مــن 
املــعــاهــدة  إىل  تنضم   æ املــتــحــدة  الـــواليـــات 
دوال  وألن  ــاقــتــصــادهــا  ب تــرض  ــا  ــه أن بــحــجــة 
ـــذات  ب ــة  ــزم ــل ــن م ــك ت  æ ــة أخـــــرى ــي ــاع صــن

األهداف كالص« والهند.

التسلسل الزمني للحد من االحتباس الحراري

برملانيون وإعالميون وخرباء يف ورشة عمل إقليمية بأثينا حول تغ® املناخ ²نطقة املتوسط

األستاذ عبد اللطيف أوعمو يتوسط أعضاء الوفد املغرÎ املشارك يف الورشة: الربملاã موح الرجدايل (يسار) والخب® حمو العمراã (وسط) واإلعالمي محمد التفراو� (÷«). 

 عبدالنبي الطويس

األول  الــحــســن  لجامعة  الــتــابــعــة  والــتــقــنــيــات  الــعــلــوم  كلية  شــهــدت 
ــر الــــدويل الــخــامــس حـــول مــوضــوع  òــؤ بــســطــات، مــؤخــرا، فــعــالــيــات امل
والطلبة  الــبــاحــثــون  خــاللــهــا  ــن  م ـــاول  ح ــئــة»،  ــي ــب وال الــنــفــايــات  ــــاء،  «امل
التي  ــخــاطــر  امل ــاوز  ــج ت ــدف  ــه ب ــات  ــوصــي ــارب واقـــــرتاح ت ــج ــت ال تــقــاســم 

البيئة. تتهدد 
بسطات،  األول  الــحــســن  جــامــعــة  ــيــس  رئ الــديــن،  نــجــم  أحــمــد  ـــد  وأك
والتقنيات  الــعــلــوم  كلية  عليه  ـــارت  س ـــذي  ال ــار  ــس امل أن  بــاملــنــاســبــة، 
السابقة،  ـــرات  òـــؤ وامل الــخــامــس  الــــدويل  ــر  òــؤ امل خـــالل  ــن  م بــســطــات، 
واملتوسطية  والــوطــنــيــة،  الجهوية  ــاءات  ــكــف ال تجميع  إطـــار  يف  يــدخــل 
ــادل  ــب ــزة، وت ــج ــن ــقــريــب األبـــحـــاث امل ــن أجـــل تــوضــيــح وت والــدولــيــة، م
ـــــات، والــتــحــســيــس بــأهــمــيــة الــقــطــاع  ــث عـــن رشاك ــح ــب ـــربات، وال ـــخ ال

السوسيو- مهني، ومحاولة اقرتاح سبل تجاوز املشاكل البيئية.

والتقنيات،  الــعــلــوم  كلية  عميد  بــوعــيــاد  الحس«  أكــد  جــانــبــه،  ــن  م
النفايات  ــ£ء،  ــل ل الـــدويل  ــر  òــؤ امل أن  بــســطــات،  األول  الحسن  جامعة 
التي  األخـــطـــاء  ²ــعــالــجــة  تهتم  اســرتاتــيــجــيــة  ضــمــن  ــدرج  ــن ي ــة،  ــئ ــي ــب وال
أصنافه  بــكــل  ــوث  ــل ــت ال أن  خــاصــة  ــة،  ــرشي ــب ال ــاة  ــي ــح وال الــبــيــئــة  ــدد  ــه ت
ــ®ة،  ــق ــف ــة وال ــي ــغــن ـــــدول ال ــاح ال ــت ــج أصــبــح مــشــكــلــة الــعــرص الــتــي ت
هــذه  مــعــالــجــة  يف  ــة  ــدي ــج وال ـــجـــرأة  ال إىل  ــ®ة  ــب ك ــة  ــاج ــح ال وأضـــحـــت 

املشاكل من خالل تحس« Çط الحياة. 
باحتضانها  تفتخر  بــســطــات  والــتــقــنــيــات  الــعــلــوم  كلية  أن  وأضــــاف 
ــات والــبــيــئــة،  ــفــاي ــن ــ£ء، ال ــل ــــدويل ل ــر ال òــؤ ــن امل الــنــســخــة الــخــامــســة م
والبيئة  واملـــاء  واملــعــادن  الــطــاقــة  وزارة  ممثلة  حــضــور  عــرف  والـــذي 
وسياسي«  ــ«  ــاحــث وب اقــتــصــاديــ«  فــاعــلــ«  ــة  ــارك ــش وم بـــاملـــاء،  املــكــلــفــة 
الجامعات  ــداء  ــم وع ورؤســـاء  بــســطــات،  املحلية  السلطة  عــن  وممثل« 
الوطن  داخـــل  مــن  الباحث«  والطلبة  واألســاتــذة  بــاملــغــرب،  والــكــلــيــات 
وبــعــض  وكـــنـــدا  وتـــونـــس  ــر  ــزائ ــج ال ــســا  ــرن ف دول  خــصــوصــا  ـــه،  ـــارج وخ

تضمنت  كــ£  ــرب.  ــغ امل املنظمة  ــة  ــدول ال إىل  ــة  إضــاف االفــريــقــيــة،  ـــدول  ال
والــنــفــايــات،  والبيئة  املـــاء  حــول  عــرض   250 تقديم  ــؤòــر  امل فعاليات 
مداخلة  و60  يـــوم  ــل  ك عـــرض   100 ²ــعــدل  مــوحــدة،  ورشــــات  ـــل  داخ

شفهية، باإلضافة إىل 240 إعالن من طرف الطلبة.
العلوم  بكلية  ــرب،  ــون ن  26 إىل   24 ــن  م اســتــمــر  ـــذي  ال ــر  òــؤ امل وشــهــد 
عــدة  وعــــروض  ــارب  ــج ت بــســطــات،  األول  الــحــســن  جــامــعــة  والــتــقــنــيــات، 
ــربات تحت  ــخ ــادل ال ــب ــن أجـــل ت ــب م ــان ــن طـــرف بــاحــثــ« مــغــاربــة وأج م
ــور  ــت ــدك ــم ال ــري ــك ــة وت ــارك ــش ــز ² ــي ò £ــار «تـــحـــدي األلـــفـــيـــة». كـــ ــع ش
ــي من  ــظ ـــي ح ـــت ــــازات الــتــي حــقــقــهــا وال ــــج ــخــ® حــمــو� عـــن اإلن ــل ب
ــت  ـــرش املــجــيــد. واعــطــي ـــع ال ــد  ــي ــح املـــلـــF يف ع ــي ــوش ــت ــال ــا ب ــه ــالل خ
ــيــة  ــذات ــه ال ــ®ت ــذة عــن س ــب ــى ن ــط ــو� الــــذي أع ــم ــلــدكــتــور ح الــكــلــمــة ل
يتعاون  الـــذي  العمل  وفــريــق  تحريرها  يـــرأس  الــتــي  ـــع  األرب ــالت  ــج وامل
ــي واإلقــلــيــمــي  ــوطــن ــىل الــصــعــيــد ال ــاحــثــ« ع ــب ــن وال ــوط مــعــه لــخــدمــة ال
أحمد  الــجــامــعــة  ــيــس  رئ طـــرف  ــن  م ــر  òــؤ امل درع  ــه  ل ـــدم  وق ــي.  ــامل ــع وال

الحس«  ــيــة  ــكــل ال عــمــيــد  طـــرف  مـــن  املـــؤòـــر  ـــزة  ـــائ وج الـــديـــن  ــجــم  ن
بوعياد.

الــتــي  الــصــبــاحــيــة  األوىل  الــجــلــســة  ــو�  ــم ح ــــرأس  ت ــقــد  ف ـــارة  ـــإلش ول
ــور عــز الــديــن املــيــداوي  ــت ــدك ـــارضات، افــتــتــحــهــا ال ـــح ـــالث م شــمــلــت ث
تحلية  ــدان  ــي م يف  ــ®  ــخــب وال بــالــقــنــيــطــرة،  طــفــيــل  ـــن  اب جــامــعــة  ــس  ــي رئ
سياسة  يف  ــة  ــعــادي ال ــ®  غ ــــوارد  امل «دور  ــوان  ــن ع تــحــت  ــحــة،  ــال امل ــاه  ــي امل
حــول  ثــانــيــة  ــارضة  ــح م تلتها   .«Îالـــعـــر ــرب  ــغ امل دول  يف  ــاه  ــي امل ــ®  ــدب ت
مشاريع  مــديــر  لــربيــهــي،  احــمــد  لــألســتــاذ  الطبيعية»  ــــوارد  امل «تــثــمــ« 
ـــوالي  ــة م ــع ــام ــج ــل األخـــــرض والـــرئـــيـــس الــســابــق ل ــي ــف ــة ال ــوع ــجــم م
تــوريــة  ²ــداخــلــة  االفــتــتــاحــيــة  الجلسة  واخــتــتــمــت  مــكــنــاس.  اســ£عــيــل 
ــوزارة  ــال ب الــتــلــوث  ومــحــاربــة  املـــاء  جـــودة  حــ£يــة  قسم  رئيسة  جــوهــر، 
ــاه يف  ــي ــادر امل ــص ــوث م ــل املــنــتــدبــة املــكــلــفــة بـــاملـــاء، حـــول إشــكــالــيــة ت
أسئلة  فــيــهــا  تــنــوعــت  ــمــحــارضات  ــل ل ــة  ــام ع مــنــاقــشــة  تلتها  املـــغـــرب، 

ومداخالت الباحث« من طلبة وأساتذة.

«املاء، النفايات والبيئة»
موضوع املؤòر الدويل الخامس لجامعة الحسن األول بسطات


